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RESUMO

Notam-se transformações no cuidado prestado aos usuários de álcool e outras drogas a partir da implantação das RAPS- Rede de Atenção 
Psicossocial. Nessa direção, ganham força questionamentos sobre o modelo de tratamento aos usuários de drogas por meio de medidas 
restritivas de direito, buscando substituí-lo por meio de uma rede de cuidados com novas modalidades de atenção, tendo como diretrizes a 
cidadania, a autonomia e a emancipação. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo de pesquisa investigar a conformação e 
funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS para a atenção aos usuários de álcool, crack e outras drogas em um município de grande 
porte da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Para tal a presente pesquisa é de natureza qualitativa e tem como principais procedimentos 
metodológicos a revisão de literatura, a análise documental e a observação participante; tais instrumentos tornam-se de fundamental 
importância para compreender a oferta de cuidado pelo CAPS ad - Centro de Atenção psicossocial – álcool e outras drogas sobre a análise da 
RAPS. A pesquisa vem mostrando que a transformação social possui um determinado modo de operar e também perpassa a dimensão 
sociocultural, ou seja, na mudança do modo de pensar e agir. Logo, tem-se uma morosidade nas ações em rede, pois através de alguns resultados 
que a pesquisa vem revelando, mostra-se: a ausência de formação em parte dos profissionais da rede, a precarização dos espaços e serviços 
ofertados, e a necessidade de se romper com o estereótipo socialmente construído do usuário de drogas como: vagabundo, incapaz e criminoso. 
Por outro lado, observa-se uma boa cobertura de CAPS ad no município em estudo e certa articulação com o Hospital Municipal e a Política de 
Assistência Social. A pesquisa vem mostrando ainda que apesar da lenta e gradual efetivação de uma ação em rede, aos moldes da RAPS, o 
município em estudo apresenta uma boa cobertura e um bom resultado na atenção aos usuários de drogas, apesar da precária condição dos 
serviços. No entanto, é notório nos noticiários e nas atividades propostas um ranço e atraso da compreensão sobre a relevância de iniciativas de 
redução de danos para o trato do tema droga, bem como o reforço do estigma aos usuários de drogas.
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